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Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 17 och
2
18 §§, 9 kap. 17 § samt 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall ha följande lydelse.

5 kap.
3

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
1. förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller
i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud,
4. åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, tullmyndighets
eller kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott, eller
5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt insiderlagen (1990:1342) eller efterlevnaden av 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument,
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.
För uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i
3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet
eller förebygga terrorism gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas
eller den framtida verksamheten skadas.
Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan verksamhet hos
myndighet för att biträda åklagarmyndighet, polismyndighet, skattemyndighet, tullmyndighet eller kustbevakningen med att uppdaga, utreda eller
beivra brott samt hos tillsynsmyndighet i konkurs och inom exekutionsväsendet för uppgift som angår misstanke om att en gäldenär har begått
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brott som avses i 11 kap. brottsbalken eller annat brott som har samband
med gäldenärens näringsverksamhet.
I fråga om uppgift i allmän handling som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen i högst
sjuttio år. I fråga om uppgift i allmän handling i övrigt gäller sekretessen i
högst fyrtio år.
5 § Sekretess gäller hos polismyndighet i verksamhet, som avser förande
av eller uttag ur vapenregister, för uppgift som har tillförts registret, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning. Under samma förutsättning gäller
sekretess hos Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister.

7 kap.
4

17 § Sekretess gäller för uppgift som har tillförts register som förs enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister. Om utlämnande av sådan uppgift
gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen
(1996:627) samt i förordningar som har stöd i dessa lagar.
Sekretess gäller också i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
register som förs enligt lagen (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som
är föreskrivet i nämnda lag eller i förordning som har stöd i den lagen.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt första
stycket i högst sjuttio år.
Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna
paragraf.
18 § I annat fall än som avses i 17 § eller 9 kap. 17 § första stycket 6 eller 7
gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register
1. för uppgift som har tillförts särskilt register, som förs över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, och inte hänför sig till registrering som avses i 15 kap. 1 §,
2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som angår brott eller den som
har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för
databehandling inom rättsväsendets informationssystem i annat register än
som avses i 1,
3. för belastningsuppgift som har tillförts körkortsregistret,
4. för uppgift som har tillförts särskilt register som författningsenligt förs
hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av personer
som är eller har varit verksamma hos myndigheten.
Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
Sekretess gäller hos Luftfartsverket i verksamhet, som avser förande av
eller uttag ur certifikatregistret, för uppgift som angår brott eller enskilds
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hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
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9 kap.
5

17 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska
förhållanden, om inte annat följer av 18 §
1. i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. i angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål
eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning
enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Statens kriminaltekniska laboratoriums, tullmyndighets eller kustbevakningens
verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott,
5. i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen
(1998:622) eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,
6. i register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon honom närstående lider men.
Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för anmälan eller
utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som
föreskrivs i den särskilda lagstiftningen om unga lagöverträdare och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd i denna lag.
Utan hinder av sekretessen får uppgift vidare lämnas ut enligt vad som
föreskrivs i lagen (1998:621) om misstankeregister och polisdatalagen
(1998:622) samt i förordningar som har stöd i dessa lagar.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

16 kap.
6

1 § Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa
fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt
5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt
3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt
åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första
stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket
och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av
———
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11. 71 b § socialtjänstlagen (1980:620).
1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 5 kap. 5 § den 1 juli 1998 och i
övrigt den dag regeringen bestämmer.
2. Vid tillämpningen av 7 kap. 17 § skall med register även avses register
som förs enligt lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen
(1965:94) om polisregister m.m.
3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla
a) i verksamhet som avser folkbokföringen för uppgift som hänför sig till
vapenregister och som har tillförts folkbokföringen före ikraftträdandet och
b) såvitt avser sådana förbehåll som avses i 16 kap. 1 § 12 som meddelats
före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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